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Betragtnlnger i 1970.

,-] første år i Nortl-Alg Boldklubs historj.e er gået.
u./det så gået gom vi hÅbetle, er de nåI vi satte os ved.
sammenlægniirgen nået ? Jeg synes lkke vi kan andet end
være tilfred.se ned de resultater vl har opnået - den
størete var vel nok, det vi alle vented.e mest på, opryk-
ningen til serle III, og den lykketles efter en uhyggellg
spæadende efterårsturnering ued temmelig nange nervepir-
rende kampe.
Een af de ting der har glædet nlg nest er det gode kamme-
ratskab d.er har været spillerne imellen, en ting der har
uhyre stor betyd.ning for et hold., fortsæt ned det i frem-
tiden, eå når I meget langt.
Ungdoneafd. resultater taler for sig selv, ned 2 sønder-
Jydske mastre og de øvrige hoLd placeret i den bedste
halvdel, det kan ikke være bed.re.

Jeg vil gern6 have lov til at ønske alle splllere - Ie-
dere - trænere - atlnonoører, Ja aIle jeg har været t
kontakt ned i tlet år der er gået, en rigtig glædelig
jql og et godt og lykkebringend.e nytår.
J chr. Jørgensen

ffiEtrI}B&ffi& FåNHgffi§[DEt
.l$oltao l./rltlx

'tlcif.d. al .ld,, taa, . l.df.rt
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Eer ved slutningen af året, vil jeg gerne benytte leJ-
lighetlen til at give ud.tryk for mln store glætle o'ser,
at have været ned til at præge klubbens arbeJde i tl.et-
te første år efter gamuenslutnlngen. Det alt doninergl
de sportslige mål i- denne sæaon var l.hoIdets opryknr.l
til serie I, og andenholdets forbliven i serie 4.
Id.ag er dette en realltet, og ikke mindst jeg, er lyk-
kelig over d.enne udgang.
Fra første øjeblik har Jeg været klar over, at skulle
d.ette resultat nås, så ville det være af altafgørend.e
betytlning, om spillerne fand.t saunen i et god.t kamme-
ratskab og clet dermed følgend.e god.e samarbe jde.
Idag, et år efter, kan jeg konstatere, at sjælclent har
jeg set unge mennesker i Iøbet af så kort tid, få et så
gotlt indbyrdes forholtl ti1 hinanden, og det er min over-
bevisning at ctette var hovedårsagen ti1 tle opnåede re-
sultater. Dette er en velfortjent hyldest til spiller-
rrer men må gerne ses som en kraftig opford.ring tiI og-
så fremover at vise d.enne positive indstilling.
Man har ved sammenlægningen skabt en storklub. Selv ou
d.ette endnu kun kan ses på tle aktive med.lemmers antal
og ungdonsafdelingens størreIee, så vil den nærmeste
fremtid. vise og, at en ændring i hele klubbens otrukt'q:
vil være en nødventtighed. Udbygning af trænergtaberr, )
in<id.eling af spillermaterialet aIt efter ved.kommend.ea;
spillers talent og anbitloner, vil vise sig at blive

. . . ,i.an lcebcr deA hos

€rrrrilOæ!F
DAIIEI(ONT-IKTION - NsRDtsORG

PER
IIORDBORG .
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* KAM
StoregoCe // Å

Teldon

WESTON
lra væg til væg

TO]IilY PETERSEil
MØBLER

Sloregade 69-71 
- Nordborg 

- Tll. 5 l9 31

Vi sæller kvalilelen ihølsædet

c 1L'»[,,-o; 6Øo* yuo'L",-t
vr Erik Rudbeck

Telf. 51479 Ridepladsen 3

en nødvendighed. hvis frem-
gangen skal bevares. Træ-
ningsforholdene, og hermed
tænker jeg sær1ig på træ-
n $sbaner, bør bedres, så
d.^' skabes muligheder for
maximal træningsind.sats,
Det er min bestemte opfat-
te1se, at virkeliggørelsen
af disse ting, sammenholdt
med. ledernes og spillernes
positive 1ndstilling, vil
skabe basls for en yderli-
gere avancering i de nærme-
ste år,
Ti1 sidst vil jeg takke Ie-
derner sFillerne og alle
kend.te som ukendte for deres
bistand i d.et forløbne år.
Min kone og jeg takker meget
for den hyldest cler blev os
ti] de1 ved. afslutningsfes-
ten.
Og Jil allersidst et held
o. ,l-ykke f or
Nord.-A]s Boldklub rs fremtid.

Heinz Behnke.

Frugt - Grsnt

Konserycs

Thorvald JENSEN
Storegrde 7 - NORDBORG - Tlt.5O366

Forsikrinqsaklieselskabel
Nye Danrke af 1864

Agenlur Nord-Als

OKSBøI BYGGEFORRETNING
v. Enetoldsen G Cbristensen

Tlf . 5 17 23 TIi. 5 t9 67

Mek. Viggo Lausten
HawnbJerg
Te]-f. )L46o

Bogeri- og e onditori
Stort udvolg i friskt
og lækker brpd

KURT MADSEN
Holmgode 7 tlt. 51434



Havnbierg Slationskro

Prøv vor bgrømle anrelning.

Grill-slegte kyllin§er og {orårsruller.

Anna og Yiggo Bomberg
Telf' 5 '10 19.

Sloregade 29 - Nordborg - felf. 5 03 34
v/ H. Callesen

N.B. Ungdonsside !

Indendørs træning i [ordalshaIlen fra d. 1-1-71.
Mandag kI. 1!roo - l5rJo Lilleputter .)
Mandag kl. l5rJo - l8roo Drenge
Træoing for lilleputter og drenge er kun for clem iler
har trænet i skolerne incl ti1 JuI.
Fra den 1-1-71 rykker ungdonsspillerne op I de forskel-
lige rækker, hvor de skal sp1IIe næste år. Nye trænings-
tider er:
Langesø skole:
Tirsd.ag kI, 1J, oo - 18, oo Lllleputter
Tirsd.ag kl. 18, oo - ltroo Junior
Nordborg skole:
Manrlag kI. IEroo - 20roo Li-lleputter
Onsdag kl. 17r3o - L8r45 Puslinge
Onsdag k1. LBr45 - 20'oo Drenge

Vi starter den første uge i det nye år.

Puslinge A I var sønd.ag den 8.nov. lnviteret ti1 VeJIe-
for at splIle en kanp mod VeJle Bolctklub. Besultatet )
kampen bl.ev l-2 ti1 Yejle, fuldt fortjent, de var væeffit-
Iig stærkere spillende end vi. Eolclet har været Jyttsk
mester flere gange.

Køb biltige fodboldstøvfer I fntSaEVlDSTE køber
Str. )t-19.. . . kr. 17 ,85 I TnTKOTAGE hos:Str. 4o-46"... kr. 19,85

øRGAARD
TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 3I NORDBORG

hos FIll

ANDR. P. PETERSEN
RUTEBjLSTATIONEN

Noidborg

TOBAK - BLADE - IS _ CHOKOLADE

iMHffiM
Dll badrlc cr bllligrt hot Dcror HOft.t&nrad

BETT TIUSTET
llolngldo 

- rll. , l5 0t

HJ..TLP !

Vi er komm.et i knibe, vi skal bruge 3 - 4 ungd.omstræne-
re til næste år. Vi har idag 221 ungdomsspillere og hå-
ber at der bla.ndt d:-sse drenges fæd.re er nogen der. har
)"t, Måske er der også et par seniorspillere d.er kunne

tænke sig et trænerjob, kom bare frem af busken og meldjer; §i kan oplyse, at I vi1 få mange dejlige timer sam-
men med- ungdomsspillerne, det er absolut ikke et ked.eligt
job. net er ti1 11l1eput og puslingespillere vi mangler.

A11e ungdomsspillere og foræIdre ønskes en rigtig 91æ-
delig jul. På N.B. og ungdomstrænernes vegne siger vi
tak for sæsonen sammen raed jer. Yi har se mange spænden-
de kampe og har haft mange dejlige træningsaftener sam-
men, Tak til forældre for den støtte vi har modtaget,
og håber det må fortsætte i det nye år.

B. Neesgård.
GAYER !

Ved afslutningsfesten i både ungdoms- og seniorafd. var der
et væ1fr af gaver, der var gaver fra spillere ti1 trænere,
fra spillere til bestyrelsens og spilleud"valgets d.amer, fra
Andr.Jensen til 1.holdet, fra Knud Mø11er Nord.alshallen,
f r frlordborg Sparekasse , Hand.e lsbanken, Nord borg Bank, IIer-
reu-.lgasinet, Lorens Andersen, Jens Knudsen, Tip-Top, Søby
Kro, Vi vi1 gerne herigennen sige mange tak for aIle de
ting' 

Red..

ogsd ungdorwmens barult

, malerrnester
Tlf. 5 13 52 - Østerhaven 1L - No,rdborg

9ryz

I
)



Tå KRANSEKAGE med hiem

,"r"r,t*, #ffi*
Butikscenter
TtI. 5 l7 50

Donbo
Nordborg
Ttf. 5I76I

Slegtcrt

I
Polæmrgcrl

K..STERNBERG
StorcAedo 3l - Nordborg - Trll. SlTll

Er må1et FØRERBEVIS

er taktikken rigt{å
De undgår offside
at benytte

NOBD-AI§ KøBESKOLE- 
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

så
o8:
vcd

Udend,ørs træningstider
Udendøre træning starte
jeres træner.

)
Langesø stad.ion:
Mand.ag kl. i7rlo -
Mandag kl. 19r3o -
Tlrsrtag kI. 17r3o -
0nsdag kI. I7r3o -
0nåil,ag kI. 19r3o -
Torsdag kl. UrSo -
[ord^borg stadion:
Mand^ag kl. UrJo -
Tirsdag kl. l7r3o -
Onådag kI. l7rJo -
Torgd.ag 

- 
kI. 17r3o -

Årets aenlorhold.
Al1an Lage Ch

Flenniag År !r
Gert Jensen (e

KJelit Eøi

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLYINING
med lukkede flytlevogne ud[øres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed til
møbelopbevaring.

EIYIN BUNKAL
Godkendt T.l. R. vogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Tall 514 49

Il,eko?dVusls
og rullettue
Våd vsk - fcr ver* ' fuh. og rlrygcvn*

VI HENTER OG BRINGER

llolmgedc 6 - Nordborg - I11.5 tt 38
r/ ltdg* cg tv.Gd lx.bln

r eft

t

Lg r4,
21, oo
1Br3o
19, lo
2Iroo
18, 3o

1!, oo
18, Jo
1!, oo
18r 3o

iI

cn"trttr
) rsen
tars ten

Preben

Storcgade 4 SffidGrgde 7
Nordborg Guderup
Ttf.51426 Tlf. 58] l0

Helmars ,,FOTO"
Nordborg . Tlf. , 15 06

ngdomsafd.elingen 1971

er nærmere besked. fra
',)

Drenge
Juni-or
Lilleputter
Drenge
Junior
Li I Ie put ter

Pus linge
Li 1 1e put ter
Pus linge
Li lleputter

an Nørgård Gert Post
) Erik Sønderby

Ea.r-,-f Børge Haugård.
Verner Petersen

Schmldt

HAFil[.F0RStKRtilG
Løiterloft l3 - Nordborg

O. WELLENDORF - telf. 5 05 92
P. MATTESEN - telf. 5 02 05

TAXUfATTUR
KOXFEKnOT{
TORDIORG

BENT E. MADSEN
Aul. Etcklro lnslallalor
Storcgrdo 63'Nordborg Tl{. 5 19 50

Nord-als Beton r
varefabrlk

Lavensby

Telf. 5 13 (}4 5 1() 52

Helmuth Hønsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 16 54
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Generalforsaml ing.
så fik vi den første generarforsamring i NB overstået.net var ned tilfredshed at bestyrersen konstaterede, atlangt den største del af d.e ca. 50 frenmødte var akti-ve spi1lere. Generalforsamr-ingen har været ret ud.førl );refereret 1 dagspressen, hvorfor der ikke er grund ti1at gentage dette referat her i Sporten. Der er d.og etpar punkter som NB vi-l være sikker på at alle med.lemmerhar fået oplysninger om. General_forsamlj-ngen vedtog en
ændring af spilleud.valgsparagraffen, således at klubbens
spil1eud.va1g fremover skal være på min. 3 nand, max. !mand. |enne ændring giver muri-ghed for at kunne tilpas-
se spilleudvalgets størrerse ti1 enhver si-tuation som
roåt te o ps tå.
En anden vedtagelse var et forsrag fra bestyrelsen om
kontingentforhøjelse. for senior og ynglinge, på henhords-vis 10 og 5 t<r, pr. % 9". I'orslaget var motiveret med
d"en næsten umulige opgave det er for hordled.erne at op-
kræve kørepenge af spillerne. Der vil herefter være fri_
kørse1 for alle spillere j- NB.

Byrge Jensen.
Spil,lermøde.

Der indkaldes til spill_ermøde på HoteI Union torsd.ag
den 3. dec. k1. 19r30. Vi håber alle spillerne vii- aø ),0op og hitåe på det nye spilleudvalg og d.en nye træner "
Mogens Petersen.

tu

!

Spilleudvalget.

fu. I. !. Iensenl rul

SLAGTERFoRRETNING I
NORDBORG KIOSK

)ogblode 0. Norgaard
Ugeblode

T idsskri fter
Fotoortikler Nordborg

Toboks- og Popirvorer
Lædervorer m.m. Tclclon 512 79

Nordborg - Telelon 5 l4 OG I Tipstienesre

iIORDBORG
KAI MøLLER

Tlf. (044) 51,t62
Glro 107 223

BOG HAI{ D EL
M. PERREGAARD A/S

NORDBORG SKOVBY
tlf. 5 0l 50 tll. 44400

Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemolerioler

S. I. Indend.ørs turnerin&r
Klubben har tilneld.t J seni-
orhold og 1 ynglingehold,
Ved §lmeldingen har bestYrel'
sen -trudsat at al transPort
skuIle være Privat. Da denne
opfattelse ikke i tilstrække-
1ig grad er anskueliggjort
overfor spillerne må klubben
selvføIge1ig være beh jælPelig
med transportr men vi henstil
1er ti1 de interesserede sPil
1ere, at der ved holdsætninge
i videst muligt omfang tages
hensyn til Privat kørse1.
Der viI blive givet komPensa-
tion for d.isse ud.gif ter.

Byrge Jensen

BLIV PASSIV }MDLEM AF

NORD.ALS BOLDKLUB.

)rsnw ER KUN 10 kr.
ÅnlrGt.'

rønEsr0rE
Velegæt skolevogn og eget
TtsORII]OKALE

I{. BOYSEN
kdrelærer
Søta*ten 2, Nordborg
æ8.50096.

J6rgensen & Rasmussen

Malerforrelning
BYgningr-rkilte

og møbelarbeide

OKSBøL

Tel{. 5 12 94 - 5 04 68

NORDBORG
SIOREGADE 2t

TELF. (044) 5 t9 75

H. A. JENSEN

HERRE FR ISøR

S toregode 41 tlf. 5 l4 17

SØBY KRO
Kelvin Kiær Jessen

Gode parkeringsforhold
Musik, sang, liv og glade dage



HERREMAGASINET

'rffifu
STOREGADE 34 . IEIF. 5 OO 70

XORDBORG

-+. -,{r[ r0efiorunn til

NORDBORG CAFETERIA

OO SPISERESIAURANI

SToREGADE 50 TELEFON 5t986

len nye bestyretse fik følgende sammensætning:
Irormand: B.vrge Jensen
Næstfor.mand: Gunnar Eriksen
Kasserer: peter Hansen
Sekretær ! And.reas Jensen
Ungdomsformand z Børge Neesgård
Spill-eudv. f orm. : Holger petersen
Best.medlernt Ib And.reasen
Best.medlem: Vlggo Lyngkilde
Best.medlem: Niels Høi
Sportsligt udvatg består af:
Gunnar Eriksen (formand)
Ib Andreasen
VLggo LlTngki lde
ler blev nedsat et redaktionsudvarg tir afløsning afChr.Jørgensen. nette består af:
I-l.yrge iensen (ansvarshavende)
itø r'ge \eesgi r^,i
Knud Poul_sen

Veo.r. l ndenclør.s træning i gvmnas ti ksalene ,f ø-lgende bes lutnj-ng, Træning om torsdagen
resten a.f 1970. Træningen om tirsdagen på
i-e fra ki. 1B,lo ti1 2O fortsætter til åg

blev truff r',

annulleres -)1"
Havnbjerg sko-
med 1! dec.

Jeptens Lillebiler
og Turietbusser MObil qri.L service

f,avensy I Pefer D. Andersen
ALS AUTOSHOP

Ring - når Ile drat k/re

- rir trr. s 13 6E I tøilefioll 13

515 49
ATEFFEil STEFFETSEil " TORDBORG

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

T,g,TM
LøJTERTOFT 26 - 28

T L97l genoptages træningen
eøndag d..lO.januar kI. 9r3o
ved Nord-Als Eallen og frem-
deles hver tirsdag og tors-
da6 Y.18,3o ti:.- 2oroo på
henr.Jldsvis Havnbjerg og Lan-
gesø sko1e.

Indendørs ctævner.
Senior og yn§linge som ønsker
at d.eltage 1 private stævner
I vintersæsonen må selv af-
ho1d.e de dermed forbundne ud-
gifter. Tllne1dinger skal
foretages af klubbens sekre-
tær og må ikke kollid.ere med
den planlagte træning i for-
året. Byrge Jensen

Støt vore

ailnoncØrer

Alt i el-kekkenud*yr *

Storegade 3G!2 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Sen

Nordborg

Telf. 5 15 15

SMEDEJERNSLYGTER

I FLERE FORSKELLIGE STøRRELSER.
Små priser.

VI HAR LEVERET LYGTERNE PÅ
søBY KRO.

Frode Ao. Svendsen
Lærkevei 34 LongesP

tlf. 5 15 9l

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei 42 Kirkeby . . 5 0O 55

Hans

- exam.

optiker

URE.OG OPTIK - .GULD OG SøLV
?lr. l.0O lt - t{ordborg



.Aboet
LILLEBI

Lavensby
pr. Nordborg

Hotel
Telefon (044) 5 00 60 Union

Sid.en for Oltl-Boyts (Bør ogeå læees af and.re).

Så er året 1970 ved at være s1ut, og vl vi1 gerne her
i årets sialete bl.ad, sige aL1e vore nedlenrner tak fo:r*
1970. Vi håber I vi.I nøtte 1igeså talrigt op t t97t.-t ]
Ota-noyre vil også gerne sige ungdomoafdelingen tak for
året 1970. Det er altld en fornøJelse at se Jer epille
fotibold, og vi gamle drenge håber I nå opnå ligeså goite
resultater i 1971. I skulle Jo gerne være d.em vi engang
skal se på vores bedete klubhold.
Vi ønsker også vore senj.or alt HELD og LyKICE i 1971.
I har beviet at vil man noget, kan man nå langt, og det
håber vi også I vit i L97L.
I er jo tlem Olcl-Boyts ekal bygge videre på engang.

0lcl-Boyts ønsker alle N.B. med.lenmer

GLÆDETIG JIIL OG GO}T TTTÅR.

OLD-BOY I s.
O1d.-Boytsr Iæs venligst Børge l{eesgård.rs nød.råb på
ungdonsslden, han nangler trænere, der nå være nogen \i Old-Boyrs afd. der har'lidt tid tilovers til d.isseJ
d.renge.,, 

Bed..

NOBMBOTBG BAFTf,I
§torgedc I T"lcfon t t5 12

f,.lvilffe 
^rI)f,LInC 

edreH) TI:LF. 5 tr r!
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tÅils*$g
gAGEM§

o§

coxDtToRt

N. 

'. 
WERNER

Tclf. §tt53

*ldl l)onr tid
mod ct

TLPINAUR

Sonkloott: Nordborg Benl . Nodborg Spurlerc

leshør
urs cltdr.or3trD
--E6Tffiir

tlUmer& Jsfriæsøn
JrEEilr:f{.rra\?lrcEEEm

Nordborg - Tlf. 5 17 50

SøNDERBOSG - NORDBOBG

(0.!1) 235 67 (044) 510 58

,rchiki"
LÆDERVARER

NONDBOBG TLF. 5 04 29

Spiller De bold
sa bli, klippet hos

' Pold
Langese Telf. S i2 3t

Bliv
MEDLEM

at

Nord- Als Boldklub

De er ohid klædt På til
klæ Dem of med undertli fro:

€ri'?po r*rcor^GE ' KosMErrK

hdehøaet J. C. Johønsen

§toregade 1l - No.dbory - TeIi.51500

Bliv ubehag kvit med
el-medicinsk lydbølge-

M ASSAG E
der går i dYbden!

(Lrir m.d lorloblrcr)
NOVAFON INTRALYO

Rins (o44) fizol

I lke.dl quldmedalr.
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